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110b ( 3משנה ג )   111b (ונתן בפלילים) 

 

 כז פסוק כט פרק דברים: ַהֶּזה ַּכּיֹום ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ֶאל ַוַּיְׁשִלֵכם ָּגדֹול ּוְבֶקֶצף ּוְבֵחָמה ְּבַאף ַאְדָמָתם ֵמַעל ה' ַוִּיְּתֵׁשם .1

ם ַהֹּקֶדׁש ְּבַהר ה'לַ  ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ְוַהִּנָּדִחים ַאּׁשּור ְּבֶאֶרץ ָהֹאְבִדים ּוָבאּו ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ִיָּתַקע ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה .2  יג פסוק כז פרק ישעיהו: ִּבירּוָׁשָלִ

 יב פסוק ג פרק ירמיהו: ְלעֹוָלם ֶאּטֹור �א ה' ְנֻאם ֲאִני ָחִסיד ִּכי ָּבֶכם ָּפַני ַאִּפיל לֹוא ה' ְנֻאם ִיְׂשָרֵאל ְמֻׁשָבה ׁשּוָבה ְוָאַמְרּתָ  ָצפֹוָנה ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ְוָקָראתָ  ָה�� .3

 יט פסוק ג פרק מלאכי: ְוָעָנף ֹׁשֶרׁש ָלֶהם ַיֲעֹזב �א ֲאֶׁשר ְצָבאֹות ה' ָאַמר ַהָּבא ַהּיֹום ֹאָתם ְוִלַהט ַקׁש ִרְׁשָעה ֹעֵׂשה ְוָכל ֵזִדים ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ֹּבֵער ָּבא ַהּיֹום ִהֵּנה ִּכי .4

 ו פסוק קטז פרק תהלים: ְיהֹוִׁשיעַ  ְוִלי ַּדּלֹוִתי ה' ְּפָתאִים ֹׁשֵמר .5

 ְׁשַמָּיא ּוְבַטל ָבָרא ִּדי ְּבִדְתָאא ּוְנָחׁש ַפְרֶזל ִּדי ּוֶבֱאסּור ְׁשֻבקּו ְּבַאְרָעא ָׁשְרׁשֹוִהי ִעַּקר ְּבַרם ְוַחְּבלּוִהי ִאיָלָנא ֹּגּדּו ְוָאַמר ְׁשַמָּיא ִמן ָנִחת ְוַקִּדיׁש ִעיר ַמְלָּכא ֲחָזה ְוִדי .6
 כ פסוק ד פרק דניאל: ֲעלֹוִהי ַיְחְלפּון ִעָּדִנין ִׁשְבָעה ִּדי ַעד ֲחָלֵקּה ָּבָרא ֵחיַות ְוִעם ִיְצַטַּבע

 יד פסוק כו פרק ישעיהו: ָלמוֹ  ֵזֶכר ָּכל ַוְּתַאֵּבד ַוַּתְׁשִמיֵדם ָּפַקְדּתָ  ָלֵכן ָיֻקמּו ַּבל ְרָפִאים ִיְחיּו ַּבל ֵמִתים .7

 לב פסוק כב פרק תהלים: ָעָׂשה ִּכי נֹוָלד ְלַעם ִצְדָקתוֹ  ְוַיִּגידּו ָיֹבאּו .8

 לא פסוק כב פרק תהלים: ַלּדֹור ַלאֹדָני ְיֻסַּפר ַיַעְבֶדּנּו ֶזַרע .9

 טז פסוק פח פרק תהלים: ָאפּוָנה ֵאֶמי� ָנָׂשאִתי ִמֹּנַער ְוֹגֵועַ  ֲאִני ָעִני .10

 ב פסוק כו פרק ישעיהו: ֱאֻמִנים ֹׁשֵמר ַצִּדיק גֹוי ְוָיֹבא ְׁשָעִרים ִּפְתחּו .11

 יד פסוק ה פרק ישעיהו: ָּבּה ְוָעֵלז ּוְׁשאֹוָנּה ַוֲהמֹוָנּה ֲהָדָרּה ְוָיַרד ֹחק ִלְבִלי ִפיהָ  ּוָפֲעָרה ַנְפָׁשּה ְּׁשאֹול ִהְרִחיָבה ָלֵכן .12

 ח פסוק יג פרק זכריה: ָּבּה ִיָּוֶתר ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיְגָועּו ִיָּכְרתּו ָּבּה ְׁשַנִים ִּפי ה' ְנֻאם ָהָאֶרץ ְבָכל ְוָהָיה .13

 יד פסוק ג פרק ירמיהו: ִצּיֹון ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ִמִּמְׁשָּפָחה ּוְׁשַנִים ֵמִעיר ֶאָחד ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי ָבֶכם ָּבַעְלִּתי ָאֹנִכי ִּכי ְיֹדָוד ְנֻאם ׁשֹוָבִבים ָבִנים ׁשּובּו .14

 יג פסוק כח פרק איוב: ַהַחִּיים ְּבֶאֶרץ ִתָּמֵצא ְו�א ֶעְרָּכּה ֱאנֹוׁש ָיַדע �א .15

 ד-:גו שמות ...ָהָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי: ִמְצָרִים ִסְבלֹות ִמַּתַחת ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם ֵלא�ִהים ָלֶכם ְוָהִייִתי ְלָעם ִלי ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי .16

 יז פסוק ב פרק הושע: ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֲע�ָתּה ּוְכיֹום ְנעּוֶריהָ  ִּכיֵמי ָּׁשָּמה ְוָעְנָתה ִּתְקָוה ְלֶפַתח ָעכֹור ֵעֶמק ְוֶאת ִמָּׁשם ְּכָרֶמיהָ  ֶאת ָלּה ְוָנַתִּתי .17

 כג פסוק ה פרק שמות: ַעֶּמ� ֶאת ִהַּצְלּתָ  �א ְוַהֵּצל ַהֶּזה ָלָעם ֵהַרע ִּבְׁשֶמ� ְלַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל ָּבאִתי ּוֵמָאז .18

 יז פסוק יג פרק בראשית: ֶאְּתֶנָּנה ְל� ִּכי ּוְלָרְחָּבּה ְלָאְרָּכּה ָּבָאֶרץ ִהְתַהֵּל� קּום .19

 ג פסוק כו פרק בראשית: ָאִבי� ְלַאְבָרָהם ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ַהְּׁשֻבָעה ֶאת ַוֲהִקֹמִתי ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָּכל ֶאת ֶאֵּתן ּוְלַזְרֲע� ְל� ִּכי ַוֲאָבְרֶכּךָ  ִעְּמ� ְוֶאְהֶיה ַהֹּזאת ָּבָאֶרץ ּגּור .20

 כ פסוק כו פרק בראשית: ִעּמוֹ  ִהְתַעְּׂשקּו ִּכי ֵעֶׂשק ַהְּבֵאר ֵׁשם ַוִּיְקָרא ַהָּמִים ָלנּו ֵלאֹמר ִיְצָחק ֹרֵעי ִעם ְגָרר ֹרֵעי ַוָּיִריבּו .21

 יג פסוק כח פרק בראשית: ּוְלַזְרֶע� ֶאְּתֶנָּנה ְל� ָעֶליהָ  ֹׁשֵכב ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִיְצָחק ֵוא�ֵהי ָאִבי� ַאְבָרָהם ֱא�ֵהי ה' ֲאִני ַוֹּיאַמר ָעָליו ִנָּצב 'ה ְוִהֵּנה .22

 א פסוק ו פרק שמות: ֵמַאְרצוֹ  ְיָגְרֵׁשם ֲחָזָקה ּוְבָיד ְיַׁשְּלֵחם ֲחָזָקה ְבָיד ִּכי ְלַפְרֹעה ֶאֱעֶׂשה ֲאֶׁשר ִתְרֶאה ַעָּתה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .23

 ח פסוק לד פרק שמות: ַוִּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ַוִּיֹּקד ֹמֶׁשה ַוְיַמֵהר .24

 יז פסוק יד פרק במדבר: ֵלאֹמר ִּדַּבְרּתָ  ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדָני ֹּכחַ  ָנא ִיְגַּדל ְוַעָּתה .25

 ה פסוק צג פרק תהלים: ָיִמים ְלֹאֶר� ה' ֹקֶדׁש ַנֲאָוה ְלֵביְת� ְמֹאד ֶנֶאְמנּו ֵעֹדֶתי� .26

 א פסוק צ פרק תהלים: ָוֹדר ְּבֹדר ָּלנּו ָהִייתָ  ַאָּתה ָמעֹון ֲאֹדָני ָהֱא�ִהים ִאיׁש ְלֹמֶׁשה ְּתִפָּלה .27

 ה פסוק כח פרק ישעיהו: ַעּמוֹ  ִלְׁשָאר ִּתְפָאָרה ְוִלְצִפיַרת ְצִבי ַלֲעֶטֶרת ְצָבאֹות ה' ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום .28

 ו פסוק כח פרק ישעיהו: ָׁשְעָרה ִמְלָחָמה ְמִׁשיֵבי ְוִלְגבּוָרה ַהִּמְׁשָּפט ַעל ַלּיֹוֵׁשב ִמְׁשָּפט ּוְלרּוחַ  .29

 ז פסוק כח פרק ישעיהו: ְּפִליִלָּיה ָּפקּו ָּבֹרֶאה ָׁשגּו ַהֵּׁשָכר ִמן ָּתעּו ַהַּיִין ִמן ִנְבְלעּו ַבֵּׁשָכר ָׁשגּו ְוָנִביא ֹּכֵהן ָּתעּו ּוַבֵּׁשָכר ָׁשגּו ַּבַּיִין ֵאֶּלה ְוַגם .30

 לא פסוק כה פרק א שמואל: ֲאָמֶת� ֶאת ְוָזַכְרּתָ  ַלאֹדִני ְיֹדָוד ְוֵהיִטב לוֹ  ֲאֹדִני ּוְלהֹוִׁשיעַ  ִחָּנם ָּדם ְוִלְׁשָּפ� ַלאֹדִני ֵלב ּוְלִמְכׁשֹול ְלפּוָקה ְל� ֹזאת ִתְהֶיה ְו�א .31

 כב פסוק כא פרק שמות: ִּבְפִלִלים ְוָנַתן ָהִאָּׁשה ַּבַעל ָעָליו ָיִׁשית ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענֹוׁש ָאסֹון ִיְהֶיה ְו�א ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאּו ָהָרה ִאָּׁשה ְוָנְגפּו ֲאָנִׁשים ִיָּנצּו ְוִכי .32

  

 

 

I Conclusion of 'משנה ג: destiny of the northern tribes (“עשרת השבטים”) another dispute ר"ע/ר"א 

a ר"ע: not destined to return, as per v. 1 

b ר"א: will return 

i Support: (ברייתא) רבי – v. 2 

ii Note: ר"ע :ר' יוחנן abandoned his otherwise generous approach (v. 3), as per vv. 4-11) 

iii Tangent: ר' יוחנן’s responses to ר"ל’s severe approach (a la ר"ע) to judgment (vv. 12-17) 

iv Tangent: conversation between ר"א ב"ר יוסי and Egyptian elder (vv. 18-23) 

1 Tangent: interpretation of v. 24 (vv. 25-27) 

2 Tangent: interpretation of v. 28 (vv. 29-32) 

  


